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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PU

Ł#u:t`r
^,,  O A POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie griazdką, np. : „pobierank}*/niepobieranie" oznacza, Źe należy skreślić niewtaściwą odpowiedź, pozostawiając
praridłową. Przykład : „pc;bie,ra,-.ie*/niepobieranie".

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1.  Organ administracji pubłicznej, do którego Prezydent Miasta Sosnowcaadresowana jest oferta

2.  Rodzaj zadania publicznegoł) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

11. Dane oferenta(-tów)
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111. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1.  Tytuł zadanla publlcznego Rozgrywki 111  Ligi Futsalu

2.  Termin realizacji zadania publicznego2)
Datarozpoczęcia 2022-01-20 Datazakończenia 2022-03-10

3.  Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

W rozgrywkach 111 Ligii Futsalu będą brały udział następujące drużyny:
- KS Górnik Sosnowiec:
- Rekord BielskcLBiała;
- LKS Modość Rudno;
- Sośnica Gliwice;
- Gwiazda Ruda Śląska;
- Piast Gliwice.

Drużynę KS Gómik Sosnowiec będzie reprentowalo 25 zawodników, pod kierownictwem jednego trenera.
Terminarz rozgrywek:
1. Piast GIwice -KS Gómik Sosnowiec w dniu 20.01.2022, mecz wriazdow:
2. Gwiazda Ruda Śląska - KS Górnika Sosnowiec w dniu 26.01.2022, Hala Widowiskowc+Sportowa MOsiR, Ruda Śląska;
3. Rekord Bielsk®Biała -KS Gómik Sosnowiec w dniu 31.01.2022, Rekord SSA, Bielskc+Biała;
4. KS Gómik Sosnowiec -Piast Glirice w dniu 22.01.2022, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 91 ;
5. KS Gómik Sosnowiec -GwiaLzda Ruda Śląska w dniu 29.01.2022, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 91 ;
6. KS Gómik Sosnowiec -Rekord Bielskc+Biala e dniu 05.02.2022, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 91 ;
7. Sośnica Gliwice -KS Górnik Sosnoriec w dniu 13.02.2022, Hala Widowiskowc+Spor(owa Sośnica, Gliwice;
8. KS Gómik Sosnowiec -LKS Młodość Rudno w dniu 19.02.2022, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 91 ;
9. Piast Gliwice -KS Gómik Sosnoriec w dniu 26.02.2022, Centrum Sportowa+Kulturalne "Łabędź., Ruda Śląska;
10. Gwiazda Ruda Śląska -KS Gómik Sosnowriec w dniu 05.03.2022, Hala Widowiskowc+Sportowa MOsiR, Ruda
Ś,ąska.

4.  Opis zaktadanych r®zultatów malizacji zadania publiczmgo

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięciarezultatów(wartośćdocelowa) Sposób monitorowania rezultatów /żródłoinfomacjiooslągnięciuwskażnika

Umożliwienie udziału w rozgrywkach111LigiFutsalu Jedna tura rogrywek Tabele 111 Ligi Futsalu ŚZPN

5.  Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji dzialań planowanych w ofercie oraz zasobów,
które będą \^/ykorzystane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe :
1 trener UEFA A - umowa cywilnoprawna.
Sędziowie delegowani przez Śląski Związek Pilki Nożnej Podokręg Sosnowiec.
Zasoby rzeczowe: sprzęt sportowy - piłki
ubiór sportowy - koszulki , spodenki , getry i dresy
W zadanie nie zostaną zaangażowane środki finansowe własne.

lv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innychżródeł

1 Opl aty sedzicMGkie 1 600,00 zl

2 Wynagrodzenie tnene ra 2 000,00 zł
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3 Woda 300.00 zl

4 Zabezpieczenie medyczne zawodów 1100.00 zl

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5 000,00 zl 5 000,00 zl 0,00 z'
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:

1.  proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie dzialalności pożytku publicznego
oferentaffi

2.  pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności
pożytku publicznego;

3.  oferent/Ófefeflei składający niniejszą ofer(ę nie zalega(-ją),L=a!ega{ją}` ) z opacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4.  oferent/ófefefiei składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)±a±ega{ją}` ) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5.  dane' zawarte w 'części 11 hiniejszej oferiy są zgodne.z Krąjowym Rejestrp.m §ądowymAvłaściwą evriqgriqą;
6.  wszystkie infomacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym ! faktycznym;
7.  w zakresie związanym ze składaniem ofert. w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożw
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do skladania oświadczeń
woli w imieniu oferentów

ł{bb Spo` ic\.j`!.  "bor!iiK"  iosm\.łie(
41.!19Sosi`owi3tul.Br.Mioroszewkich91

tel./fax 0 .... 32 298 92 37
NIP 644-28-62-517
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P"pisy
1.  Rodzaj zadania zawiera się w zaknesie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kvrietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z póżn. zm.).
2.  Teimin realizaqi zadania nie może być dłuższy nE 90 dni.
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